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"אי"-ודאות 

ֵאי-ָׁשם 

ְּבֵלב ָים, 

ְּבֶאֶרץ ְרחֹוָקה

ֶיְׁשנֹו ִאי ָקָטן ָרגּוַע ּומּוָגן.

ִּגְבָעה ַרָּכה ְלֹלא קֹוִצים

ֲעטּוַפת ֶיֶרק ּוְפָרִחים

ַמְׁשִקיָפה ַלָּים ֻמֶּקֶפת ֵעִצים.

ְּבָכל ֹּבֶקר ֶׁשֶמׁש ְנִעיָמה זֹוַרַחת

ּוְבָכל ֶעֶרב ׁשֹוַקַעת, ַמְרִהיָבה, ְּבַנַחת - 

ִאי ֶׁשל ַוָּדאּות.

ּוְבחֹוף ַהָּים

ֹלא ַהְרֵחק ִמָּׁשם - 

ִעיר ְּגדֹוָלה הֹוָמה ּוִמְׁשַּתָּנה

רֹוֶחֶׁשת ּוִמְתַרֶחֶׁשת    

ִעיר ֶׁשל ִאי-ַוָּדאּות.

ַּבָּים ָהָרחֹוק

ָׁשָטה ְלִאָּטּה ַמְעֹּבֶרת

ֵמִעיר ִאי-ַהַּוָּדאּות

ְלֵעֶבר ִאי ֶׁשֻּכּלֹו ַוָּדאּות;

ָלֶׁשֶבת ָׁשם,

ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבָּים,

ָהלֹוְך ְוָחזֹור - ָקבּוַע

ְּבֶקֶצב ַהַחִּיים - ָרגּוַע, 

ִאי-ַוָּדאּות.
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אופטיקה

ֲאִני ִמְסַּתֶּכֶלת ַעל ָהעֹוָלם

ְורֹוָאה אֹותֹו

ֶּדֶרְך ַהִּמְׁשָקַפִים ֶׁשל ִאָּמא,

ֶּדֶרְך ַהִּמְׁשָקַפִים ֶׁשל ַאָּבא,

ֶזה ֹלא אֹותֹו עֹוָלם.

ַמְרִּכיָבה ִמְׁשְקֵפי ִׁשיק ֵמֲחנּות ֻיְקָרה

ְמַצָּפה ִלְראֹות עֹוָלם ָיָקר...

ּוַבִּמְׁשָקַפִים ֶׁשָּקִניִתי ַּבּׁשּוק ְּבֶׁשֶקל ַוֲעָׂשָרה

רֹוָאה ְמֻטְׁשָטׁש ְּבִעָּקר.

ֶזה טֹוב, ֶזה ַרע, ֶזה ְמַפְסֵפס ֶאת ַהַּמָּטָרה?

ּבֹוֶחֶנת ֶאת ָהעֹוָלם ִעם ִמְׁשָקַפִים ְׁשֹחִרים

ִמְתַּפֶעֶלת ֵמָהעֹוָלם ֶּדֶרְך ִמְׁשָקַפִים ְוֻרִּדים

ֶהְבֵּדל ֶׁשל ָׁשַמִים ָוָאֶרץ -

ֶאֶרץ ָקָׁשה, ָׁשַמִים ַרִּכים.

אּוַלי ָּפׁשּוט ַאְרִּכיב ִלי ִמְׁשָקַפִים ְצלּוִלים?

ֵהם ִיְקְׁשרּו ִלי 

ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, ָים ְוָהִרים,

ָעצּוב ְוָׂשֵמַח ְועֹוד ָועֹוד... 

ָׁשֹחר ְוָלָבן ּוָוֹרד.
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אות הגבורה ְלשמחה המפוחדת

ִׂשְמָחה ִהְתַחְּבָאה   

ָעֹמק-ָעֹמק ְּבַתְחִּתית ַהּבֹור,

ָסְגָרה אֹותֹו ְּכֵדי ֹלא ִלְראֹות ֶאת ָהאֹור.

ָּפֲחָדה ָלֵצאת - 

אּוַלי ִיְהֶיה ּכֹוֵאב,

אּוַלי ָעצּוב

אּוַלי ְמַאְכֵזב.

ֶאל ַהּבֹור ִהיא ְרִגיָלה,

ָאְמָנם ְקָצת ָחׁשּוְך ְוַקר

ֲאָבל ָידּוַע, מּוָגן ּוֻמָּכר.

ּוֹבֶקר ָּבִהיר ָחׁשּוְך ֶאָחד 

ָחְׁשָבה ְלַעְצָמּה:

ְׁשִמי הּוא ִׂשְמָחה

ְוֵאיְך ִיָּתֵכן

ֶׁשָּיַמי ֹּפה חֹוְלִפים

ְּבִלי ִהְתַלֲהבּות ְוִצְחקּוק,

ְּבִלי ִהְתַרְּגׁשּות ְוִחּבּוק?

ִהֵּנה ֶאְסַּתֵּכן.

ִהְצַטְּיָדה ְּבִמְׁשְקֵפי ֶׁשֶמׁש,

ַמִים ְוֵאפֹוד ָמֵגן 

ֲהֹלוא ֵּדי ְמֻסָּכן ַּבחּוץ

ְוָצִריְך ְלִהְתּכֹוֵנן...

ִטְּפָסה ַמְעָלה,

ָּפְתָחה ֶאת ַהּבֹור

ַאט-ַאט ְּכֵדי ֹלא ְלִהְסַּתְנֵור 

ֵמָהאֹור.

ְּבִהְתַרְּגׁשּות ּוַפַחד

ָיְצָאה ַהחּוָצה

ְו...

ְלַהְפָּתָעָתּה,

ָרֲאָתה

ֶׁש... ֵּדי ְּבֵסֶדר,

ַהֵּׁשד ַמָּמׁש ֹלא נֹוָרא.

ָהאֹור ָנִעים, 

ָהֲאִויר ָחִמים,

ָּפְגָׁשה ַּכָּמה ִחּיּוִכים 

ִהיא ְּכָבר ֹלא ְלַבד - 

ִלְפָעִמים ֲאִפּלּו ֶנְחָמד.


